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DIRETORIA LEGISLATIVA 
SERVIÇO DE ATAS 

LEGISLATURA 2021 A 2024 

APROVADA PELO PLENÁRIO EM 12/7/2022 

Reunião Ordinária do dia 11 de julho de 2022 
Presidente: vereador David Valente Reis  

Secretária-Geral: vereadora Carmem Glória Almeida Carratte  

 

No dia onze de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze 

minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no 

plenário Adriano Jorge, em sua sede própria, na rua Padre Agostinho Caballero 

Martin, n. 850, São Raimundo, nesta Capital, Estado do Amazonas, presidida pelo 

vereador David Valente Reis, do Avante; secretariada pela vereadora Carmem 

Glória Almeida Carratte, do Partido Liberal (PL). PRESENTES, ainda, os 

vereadores Allan Campelo da Silva, Caio André Pinheiro de Oliveira e Daniel 

Amaral Vasconcelos, do Partido Social Cristão (PSC); Amom Mandel Lins Filho e 

William Robert Lauschner, do Cidadania; Elan Martins de Alencar e Wallace 

Fernandes de Oliveira, do Partido Republicano da Ordem Social (PROS); Samuel 

da Costa Monteiro, do Partido Liberal (PL); Cícero Custódio da Silva, do Partido dos 

Trabalhadores (PT); Diego Roberto Afonso, Éverton Assis dos Santos e Maria 

Jacqueline Coelho Pinheiro, do União Brasil (União); Dione Carvalho dos Santos, 

Ivo Santos da Silva Neto e Joelson Sales Silva, do Patriota; Eduardo Assunção 

Alfaia, João Kennedy de Lima Marques e Rosinaldo Ferreira da Silva, do Partido 

da Mobilização Nacional (PMN); Elissandro Amorim Bessa, do Solidariedade (SD); 

François Vieira da Silva Matos, do Partido Verde (PV); Francisco Carpegiane Veras 

de Andrade, João Carlos dos Santos Mello, Márcio José Maia Tavares e Rodrigo 

Guedes Oliveira de Araújo, do Republicanos (REP); Jaildo de Oliveira Silva, do 

Partido Comunista do Brasil (PCdoB); Jander de Melo Lobato, do Partido Socialista 

Brasileiro (PSB); Luís Augusto Mitoso Júnior, do Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB); Marcelo Augusto da Eira Correa, Lissandro Breval Santiago, Wanderley 

Caldeira Monteiro e Marcel Alexandre da Silva, do Avante; Raiff Matos Silva 

Vasconcelos, do Democracia Cristã (DC); Robson da Silva Teixeira, do Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB); Thaysa Lippy Silva de Souza, do 

Progressistas (PP); e Yomara Jesuína Lins Rodrigues, do Partido Renovador 

Trabalhista Brasileiro (PRTB). JUSTIFICADA a ausência dos vereadores Manoel 

Eduardo dos Santos Assis, do Avante; Gilmar de Oliveira Nascimento, do União; 

Antônio Almeida Peixoto Filho, do PROS; e Rosivaldo Oliveira Cordovil, do PSDB. 

Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o Presidente 

declarou aberta a reunião, e convidou os presentes para acompanhar a execução 

do Hino Nacional Brasileiro. Na sequência, a secretária, vereadora Glória Carratte, 

leu a Ata da sessão ordinária do dia seis de julho do ano em curso. Pela Ordem, o 

vereador Raiff Matos solicitou preferência ao Requerimento n. 6.878/2022. Pela 

Ordem, o vereador Marcelo Serafim pediu a inversão de Pauta. O Presidente 
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informou ao vereador Raiff Matos que o Regimento Interno não autorizava a 

apreciação de qualquer outra matéria, no dia da deliberação da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO, e, por esse motivo, o requerimento seria apreciado na sessão 

do próximo dia treze. O Presidente submeteu à apreciação do plenário a inversão 

da pauta, tendo a mesma sido aprovada. Pela Ordem, o vereador Sassá da 

Construção Civil pediu uma Comunicação Parlamentar. Pela Ordem, o vereador 

Marcelo Serafim solicitou à Mesa que fossem seguidos, regimentalmente, os 

objetivos do comunicado parlamentar, tendo em vista que vereadores vinham se 

utilizando do mecanismo para outros fins, ressalvando o que foi solicitado pelo 

vereador Sassá da Construção Civil. O Presidente passou os trabalhos para a 

ORDEM DO DIA. Na PAUTA, foram aprovados os Pareceres Favoráveis das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Economia e 

Orçamento à Emenda 001, ao Projeto de Lei n. 173/2022, de autoria do Executivo 

Municipal, capeado pela Mensagem n. 027/2022, que “Dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2023, e dá outras providências”. O supracitado 

projeto foi aprovado, em segunda discussão, e seguiu à sanção do Prefeito. Em 

Questão de Ordem, o vereador Mitoso complementou a inferência do líder do 

Prefeito, vereador Marcelo Serafim, quanto à utilização e finalidades da 

Comunicação Parlamentar, de acordo com o caput e o parágrafo único do artigo 142 

do Regimento Interno, pedindo à Mesa que gerenciasse os pedidos desvirtuados. 

Em Questão de Ordem, o vereador Amom Mandel informou que o artigo citado 

pelo seu antecessor era um dos que estabelecia o direto ao uso da Comunicação 

Parlamentar, como instrumento para o direito de resposta constitucional, quando não 

fosse exercido pelo parlamentar, ou não pudesse ser; e a seu ver, nada impedia que 

fosse feito logo no início da sessão, quando na existência de inversão de pauta, 

desde que fosse pertinente a um comunicado. Após, o Presidente concedeu a 

palavra ao vereador Sassá da Construção Civil, para a Comunicação Parlamentar; 

tendo o orador declinado da sua fala. Em seguida, passou os trabalhos para o 

PEQUENO EXPEDIENTE, destacando os inscritos. Em Questão de Ordem, o 

vereador Amom Mandel esclareceu que estava se referindo ao caput do artigo 142, 

e os seus pares citaram o parágrafo único do mesmo artigo, que estabelecia o 

expediente em voga antes da ordem do dia, na reunião ordinária, caso houvesse 

oradores inscritos e pelo tempo de três minutos, e assegurava o direito inequívoco 

do vereador de se manifestar por meio do instrumento. O primeiro orador, vereador 

Sassá da Construção Civil, reportou-se ao caso do guarda municipal e tesoureiro 

do Partido dos Trabalhadores – PT, Marcelo Arruda, assassinado a tiros, no último 

sábado, enquanto comemorava seus cinquenta anos, pelo agente penitenciário e 

apoiador do Presidente Bolsonaro, Jorge Guaranho, considerando inaceitável o 

movimento de ódio que vinha sendo implantado no país. Por fim, declarou, enquanto 

líder do supracitado partido na Casa, que o povo brasileiro merecia um país melhor, 

com uma política norteada pelo respeito, repudiando a ação do criminoso.  O 

segundo orador, vereador Raiff Matos, discorreu sobre as denúncias que recebeu 

de munícipes sobre a falta de retorno dos canais de comunicação da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Semmas, a respeito do problema 
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da poluição sonora, que persistia há anos, e causava muitos problemas de saúde. O 

orador explicou que quando se conseguia entrar em contato, a citada secretaria 

informava que o problema deveria ser resolvido pela polícia, e vice-versa, 

ressaltando que a Prefeitura de Manaus deveria resolver a situação e aumentar o 

quantitativo de fiscais. Finalizando, disse que iria propor uma audiência pública, para 

o debate da questão e, sobretudo, para que houvesse resolutividade no 

cumprimento da lei existente, por meio da fiscalização efetiva, inclusive com 

aplicação das multas. O terceiro orador, vereador Dione Carvalho, agradeceu ao 

governador do Estado, que por meio da Secretaria de Estado de Saúde do 

Amazonas – SES-AM, realizou as cirurgias asseguradas pela Lei 8.080; informando 

que iria encaminhar requerimento, solicitando providências para que não faltasse 

materiais cirúrgicos nas unidades hospitalares que atendiam as crianças 

cardiopatas, especialmente no Hospital Universitário Francisca Mendes.  O quarto 

orador, vereador Elan Alencar, falou sobre o trabalho que vinha desenvolvendo 

pela melhoria dos espaços esportivos, ressaltando o projeto de valorização do 

voleibol na capital, afirmando que levaria ao governador do Estado e ao Prefeito de 

Manaus, bem como, aos presidentes de clubes de futebol, para formação de 

equipes ligadas aos times. O orador destacou a importância do Festival Folclórico 

Amazonense para a economia e cultura locais, informando que, no dia em curso, as 

danças da classe ouro se apresentariam, na Arena da Amazônia, com o incentivo do 

governador Wilson Lima e do prefeito Davi Almeida, convidando a população 

manauara para prestigiar o grande evento. O Presidente registrou a presença, no 

Plenário, do presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Mateus 

Assayag. O quinto orador, vereador William Alemão, agradeceu ao presidente da 

Comissão de Meio Ambiente da Casa, vereador Kennedy Marques; e aos 

vereadores Márcio Tavares, João Carlos e Yomara Lins, que juntamente com ele, 

visitaram o igarapé Água Branca, que estava correndo risco de vida. O orador 

discorreu sobre a importância da preservação do manancial; explicou que uma 

grande empresa estava desmatando, ilegalmente, uma área próxima, haja vista, que 

invadiu mais de cinco vezes o que foi liberado pelo Instituto de Proteção Ambiental 

do Amazonas –causando prejuízo ao igarapé, pois além do desmatamento, vária 

máquinas pesadas, usadas para terraplanagem, estavam estacionadas às margens 

do citado igarapé. Concluindo, afirmou que, justamente, por se tratar de uma grande 

empresa, precisava dar exemplo de preservação ambiental; e declarou que se uniria 

à Comissão de Meio Ambiente da Casa Legislativa e ao Instituto de Proteção 

Ambiental do Amazonas (Ipaam), para fosse multada e consertasse a área 

derrubada. O sexto orador, vereador Raulzinho, falou sobre os projetos esportivos, 

danças e pequenos vendedores da capital, que vinha apoiando, com a ajuda da 

Prefeitura de Manaus, frisando que visitou os bairros Grande Vitória, Parque das 

Garças, Santa Etelvina, Mutirão Amazonino Mendes, União da Vitória, levando o 

apoio a pequenos festivais. Continuando, manifestou-se a respeito do perigo da 

disseminação de ódio na sociedade, por iniciativas políticas, rechaçando o fanatismo 

de líderes políticos. Por fim, conclamou a todos para combaterem o ódio, em defesa 

da democracia, conquistada por aqueles que tanto lutaram por ela. O sétimo 
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orador, vereador Bessa, falou da visita que realizou, na última sexta-feira, ao 

secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Stroski, na qual, 

foi informado sobre a falta de recursos da pasta e da preparação do novo Código 

Ambiental da Cidade de Manaus. O orador disse que falou sobre algumas ações que 

vinha desenvolvendo, como as indicações à Prefeitura de Manaus para a 

substituição das lâmpadas queimadas da iluminação pública por fotovoltaicas, que 

iriam resolver o problema da falta de abastecimento da empresa concessionária; e 

para que o valor das multas compensatórias de infrações ao meio ambiente fosse 

destinado à construção de um parque para os cães da cidade de Manaus. Por 

último, destacou a parceria entre a Prefeitura de Manaus, por meio da Semmas, e o 

governo do Estado, que iria resultar na revitalização e manutenção do Refúgio da 

Vida Silvestre – RVS Sauim-Castanheiras. O oitavo orador, vereador Prof. Samuel, 

falou a respeito do trabalho da Comissão de Educação da Casa, em prol da 

convocação dos professores do cadastro reserva, parabenizando os mesmos pela 

publicação dos nomes dos aprovados no Diário Oficial do último dia sete, 

agradecendo ao prefeito David Almeida e à secretária municipal de Educação, Dulce 

Almeida. Ao final, asseverou que a educação era o único vetor de transformação da 

sociedade, haja vista, que todos os segmentos a ela estavam relacionados, 

afirmando que sempre seria um defensor da família, da educação e da igreja, o tripé 

responsável pela formação do cidadão.  O nono orador, vereador Capitão Carpê, 

discorreu sobre o caso do assassinato de Marcelo Arruda, considerando 

inadmissível que num país com tantas mazelas e omissões, os vieses ideológicos 

fossem usados para atos violentos contra pessoas. Declarou, ainda, que enquanto 

policial militar, defendia as suas bandeiras e seus ideais, sempre enaltecendo Deus 

sobre todas as coisas; a Pátria, que servia; e a família, que defendia; declarando-se 

apoiador do Presidente Bolsonaro, por entender que o mesmo vinha fazendo um 

bom trabalho e era o melhor para o país, até o momento. O orador repudiou a 

utilização do fato isolado, para atacar o Presidente, que nada tinha a ver com o 

acontecido, salientando que era preciso deixar bem claro que, infelizmente, a morte 

do cidadão não poderia ser usada como palanque político, para angariar votos. 

Finalizando, declarou que os rigores da lei deveriam ser aplicados em qualquer lado. 

O décimo orador, vereador Caio André, parabenizou a iniciativa da empresa 

multinacional Yamaha Motor da Amazônia, sediada no Polo Industrial e Manaus – 

PIM, que na comemoração do seu sexagésimo sétimo aniversário fez uma série de 

atos em todo o país, e escolheu Manaus para sediar a Ação de Conservação dos 

Igarapés, em parceria com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública – Semulsp, 

parabenizando a Prefeitura de Manaus e o secretário da citada pasta, pela parceria 

que limpou o igarapé do Gigante, mais de oito toneladas de lixo. O orador salientou 

que a citada empresa demonstrou que outras poderiam fazer muito mais do que era 

feito, no sentido de contribuir para a sustentabilidade e limpeza da cidade de 

Manaus; e além disso, a ação comprovou que a população continuava poluindo os 

igarapés, causando a preocupação de todos em relação ao meio ambiente. 

Prosseguindo, falou sobre o futebol amazonense, parabenizando o São Raimundo 

Esporte Clube, pela conquista da classificação para segunda fase do campeonato, 
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cumprimentando o presidente do clube, vereador Rodrigo Guedes; de igual modo, o 

Amazonas Futebol Clube, que de forma antecipada se classificou, como o primeiro 

do grupo, comprovando a força do futebol amazonense, afirmando que toda a 

torcida amazonense estava imbuída no sentimento de que os citados clubes 

subissem para série C; e o Manaus conquistasse vaga para a série B do 

Campeonato Brasileiro.  O décimo primeiro orador, vereador Rodrigo Guedes, 

agradeceu as palavras de seu antecessor, direcionadas de forma abrangente ao 

futebol amazonense, afirmando que estava lutando pelo resgate do futebol 

amazonense, para que voltasse a ser pujante, pois além da alegria que 

proporcionava à população, gerava renda e fomentava a economia local. 

Prosseguindo, repudiou, de forma veemente, o ataque que ceifou a vida de um pai 

de família, que estava celebrando o seu aniversário, declarando que os extremismos 

precisavam ser combatidos e repudiados, e a classe política do país não poderia 

permitir que a cultura do ódio e da intolerância política se propagassem no país, 

como aconteceu no episódio em voga, e, especialmente, nas redes sociais. 

Continuando, cobrou que a redução dos impostos sobre os combustíveis chegasse 

às bombas no Estado do Amazonas, face à publicação do decreto estadual que 

estabeleceu a redução do ICMS em dezoito por cento, após a aprovação da Lei 

Complementar 194, no sentido de que a perda de receita estadual não se 

transformasse em lucro para os empresários do setor, penalizando duplamente a 

população. Concluindo, pediu aos órgãos de defesa do consumidor, para que 

acompanhassem a redução em todos os postos da cidade de Manaus, a fim de que 

o consumidor, realmente, tivesse redução no custo de vida. O décimo segundo 

orador, vereador Mitoso, manifestou-se a respeito do futebol amazonense, que 

vinha movimentando a cidade de Manaus e o Estado do Amazonas, com o apoio 

dos governos estadual e municipal, bem como, da torcida, ressaltando que o futebol 

feminino também estava apresentando resultados satisfatórios, como o JC de 

Itacoatiara e o Iranduba; e falou sobre o desafio do Manaus Futebol Clube, que 

enfrentaria o ABC, no Frasqueirão. Prosseguindo, registrou a importância da sua 

emenda à Lei Orgânica do Município de Manaus – Loman, que tratava do canil da 

Guarda Municipal, frisando que muitos vereadores queriam subscrever a matéria; e, 

ao final, aproveitando o momento de melhorias da entidade, disse que indicaria à 

Prefeitura de Manaus, a execução de um aplicativo denominado “Guarda Municipal 

ao seu lado”, possibilitando conexão direta da corporação com a população. O 

décimo terceiro orador, vereador Diego Afonso, reportou-se à questão da redução 

do ICMS pelo decreto estadual, afirmando que os postos de combustível estavam 

fazendo as devidas adequações, e a diferença de preços já era perceptível nas 

bombas de muitos estabelecimentos; e enalteceu o trabalho dos órgãos 

fiscalizadores e da Comissão de Direito do Consumidor da Casa, após a publicação 

do citado decreto. O orador parabenizou os esforços oriundos da ação conjunta do 

“Asfalta Manaus”, a seu ver, o maior projeto de recapeamento asfáltico nos últimos 

tempos. Finalizando, parabenizou o governo do Estado pela retomada da 

revitalização do Anel Viário Leste, que iria melhorar não só a logística do Distrito 

Industrial, mas também a mobilidade urbana de toda a cidade de Manaus. O décimo 
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quarto orador, vereador Márcio Tavares, declarou que a Comissão de Defesa do 

Consumidor da Câmara Municipal de Manaus – Comdec/CMM, a qual presidia, 

estava ombreada com a população em relação à redução dos preços dos 

combustíveis, e que na semana passada, realizou ação de fiscalização em vários 

postos, em conjunto com o Programa Estadual de Proteção e Orientação do 

Consumidor – Procon/AM e a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia 

Legislativa do Estado do Amazonas – CDC/Aleam, e não foi encontrada nenhuma 

irregularidade referente aos preços praticados, afirmando que continuariam 

fiscalizando se a redução estava sendo executada em todos os estabelecimentos da 

capital, para garantir que a redução do ICMS chegasse ao bolso do consumidor. O 

orador pediu aos consumidores, para que entrassem em contato com a 

Comdec/CMM, caso desejassem denunciar alguma irregularidade, divulgando o 

contato telefônico. Por fim, divulgou o vídeo sobre a ação conjunta de fiscalização 

realizada, comentando as situações verificadas em cada posto. Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às onze horas e oito minutos. 

E, para que conste, eu, ............................................... (Jacqueline Pinheiro de 

Lima), lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada nos termos 

do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus.  
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